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  JUNIJ - ROŽNIK

23.12-NED= JOŽEF C.   7.- za žive in pokojne farane,
10.- Marica Požgan,Marjeta in Franc Potočnik,

24-PON=KRES-ROJ.JANEZA KRSTNIKA 8.- po n.Brezmad               

25-TOR= VILJEM, DAN DRŽAVNOSTI  8.-Frančiška Erker 
 26.SRE=VIGILIJ-STOJAN       Po namenu, za domovino  

27.ČET= EMA KRŠKA   8.-Jezusu v zahvalo  
28-PET=SRCE JEZUSOVO  9.-Frančiška Erker,Albin

Pernat Ž= BDENJE ZA TA KRAJ,ZA DOMOVINO,
ZA SV.CERKEV, ZA VSE NAS OTOPELE,

GLUHE, 21.-Na č.Srcu Jezusovem, in
24.-na č. prečistemu Srcu Marijinem

PRESVETO JEZUSOVO TELO IN KRI  -
CENA NAŠEGA ODREŠENJA

29-SOB=PETER IN PAVEL          9.-Karl Brglez,
19.- PTUJ-50 LET DUHOVNIŠTVA =P.Jože Osvald
30.-13NED  LADISLAV OG.,RIMSKI MUČ..7.-za žive in

pok.župljane, umrle pred rojstvom,   10.-PRESVETO
SRCE JEZUSOVO ŽEGNANJE NA ŽABLJEKU

pok.Dovnik-Samec, pok.Hajšek-Pernat,
Elizabeta,Jakob,Mihael Orešič, Francka,Ivan Hren
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo tudi
Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724   in v

Laporju v dneh skozi teden

 ZUPNIKOVA MOLITEV: USMILJENI JEZUS!  TEBI, 
USMILJENJE, IZROČAM FILM SVOJEGA ŽIVLJENJA, 
PROSIM, ZRADIRAJ VSE KAJ NI BILO PRAV!             
TVOJEMU USMILJENJU PRIPOROČAM VSE, KI,  POČIVAJO 
OKOLI TE CERKVE FILIPA IN JAKOBA. TO CERKEV SO 
POSTAVILI JO VZDRŽEVALI. 

TEBI USMILJENI, POSEBEJ PRIPOROČAM VSE,KI
POČIVAJO NA TEM  POKOPALIŠČU.   NA VSE,  KI GA

UREJAJO,  ZA VSE KI UREJAJO PARKIRIŠČE-KROŽNI
TOK, IZVOZ NA GUMLE.!   DAJ NAM MILOST,   DA BI

SE VSI POMISLEKI REŠILI V LJUBEZNI I N  NA
ZADOVOLJSTVO VSEH!   POSEBEJ ŠE PROSIMO ZA

TISTE, KI SO  TA TRENUTEK NAJBOLJ POTREBNI
TVOJEGA USMILENJA – ŽIVI ALI MRTVI.  AMEN!

POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU USMILJENJU
VSE ,KI SE NE ZAVEDAJO NEIZMERNE

VREDNOSTI   SVETE MAŠE…NEIZMERNEGA
BOGASTVA                                           TVOJE

USMILJENE PRISOTNOSTI…

Peter izpove vero
 LUKA 9,18-24 Ko je nekoč na

samem molil, so bili z njim
učenci in vprašal jih je: »Kaj

pravijo množice, kdo
sem?«  

 Odgovorili so: »Janez
Krstnik, drugi: Elija, spet

drugi pa, da je vstal eden od
starodavnih prerokov.«  

 Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji

Maziljenec.« 
 

Jezus prvič napove svojo smrt in
vstajenje

  Strogo jim je prepovedal, da bi to komu
pripovedovali 

 Rekel je: »Sin človekov mora veliko
pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki

duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli
in umorili, in tretji dan bo obujen.« 

23 Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo
iti za menoj, naj se odpove sebi

in vzame vsak dan svoj križ ter
hodi za menoj.

Vsem pa je rekel: 
»Če hoče kdo iti za menoj, 

naj se odpove sebi 
in vzame vsak dan svoj križ 

ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče 

svoje življenje rešiti, 
ga bo izgúbil; 
kdor pa izgubí 

svoje življenje zaradi mene, 
ga bo rešil.«

 (Lk 9,23–24) Lk 9,18–24

IN KDO JE ZATE JEZUS
KRISTUS?

Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana
že vsa mnenja, od najglobljih do povprečnih, in

vsi ugovori proti njemu že neštetokrat
zavrnjeni.

Vsaka beseda Nove zaveze je bila že 
tisočkrat prerešetana in precejana. Med 
besedili vseh časov in krajev so ravno 
svetopisemsko besedilo preučevali zdaleč 
največ in z neprimerljivo zagrizenostjo. 

Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in
rojakih so se mnenja o njem silno razhajala. 

Za ene je bil in je Božji Sin, Maziljenec, 
Odrešenik, za druge pa navaden človek, 
samozvanec, slepar, prevratnik, hujskač, 
sanjač ali celo obsedenec.
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 Po dvajsetih stoletjih se je pahljača mnenj 
samo še razširila:

islam ga ima za preroka,
judovstvo za rabija (učitelja),

neverujoči kvečjemu za humanista in 
učitelja morale, 

razne sekte in new age za enega od poslancev
iz onstranstva, enega izmed mnogih.

Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim 
spremljevalcem postavil to izzivalno vprašanje: 
»Kaj pravijo množice, kdo sem? 
In kaj vi pravite?« Izkazalo sej, da so 
prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. 
Toda nekdo je vedel za pravi odgovor – 
apostol Peter: 
»Ti si Mesija, Božji Maziljenec.« A do

tega spoznanja se ni sam dokopal. Bilo mu je
dano od zgoraj.

Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem 
skrivnostnem človeku najdemo pravi, 
trezen, utemeljen odgovor? 
Vsakih nekaj let se pojavi nova teorija in za njo 
druga in tretja in … Katoličani in mnogi drugi 
kristjani verujemo, da tisti Peter, ki je nekoč 
edini vedel za pravi odgovor, še veno živi 
naprej v Cerkvi skozi zgodovino. 
Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec
še ene uspešnice o Jezusu, je zapisal: »Knjiga 
je ponavadi monolog, piščev samogovor. 
Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna nikoli.
Kaj pa vi pravite, kdo sem? Tako še vedno 
vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna 
glavna oseba evangelija prav vsakega 
človeka.«

Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

Znamenje krščanstva ni  veličastna cerkev ali
katedrala z zlatimi oboki in srebrnim okrasjem,
z vzvišeno liturgijo in lepo glasbo.
Znamenje  krščanstva  je  nemoč,  majhnost,
ranljivost, in še vedno križ, na katerem človek
dan za dnem, kapljico za kapljico tiho daruje
svoje življenje.
Znamenje krščanstva je torej povsod, kjer se
ljudje  zavestno  postavijo  na  stran  revnih  in
nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v
stiski.  Je  povsod,  kjer  je  vidna  ljubezen,
opazna  in  otipljiva  na  človeškem  telesu,  v
toplini srca, kretnjah rok in nog,  v poslušanju in
pogovoru in v lesku oči.
Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega
križa  v  vsakdanje  življenje  in  udejanjanje
Kristusove ljubezni po nas.

Po: P. Bosmans, Bog – moja oaza

YOUCAT – katekizem za mlade

Kdo je 'Sveti Duh'?
Sveti Duh je tretja oseba svete Trojice in iste
Božje veličine kot Oče in Sin. 
(KKC 243–248, 263–264)

Ko odkrijemo  v  sebi  Božjo  resničnost,  imamo
opravka  z  delovanjem  Svetega  Duha.  Bog  je
poslal  »v  naša  srca  Duha  svojega  Sina«  (Gal
4,6), da bi nas povsem napolnil. V Svetem Duhu
najde  kristjan  globoko  veselje,  notranji  mir  in
svobodo. »Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi
spet  zapadli  v  strah,  ampak  ste  prejeli  duha
posinovljenja,  v  katerem  kličemo:  Aba,  Oče!«
(Rim 8,15). V Svetem Duhu, ki ga prejmemo v
krstu in sv. birmi, smemo Bogu reči »Oče«.




Pravzaprav je tako, 
da se najtežje ne spreobračajo 
največji grešniki, ampak farizeji, 
ki so vkovani v svojo pravičnost.

(Anton Stres)



V Božjem srcu, 
ki je v svojem življenju na zemlji trpelo človeške

bolečine, 
boste našli tolažbo, zavetje in mir.

(sv. Leopold Mandić)

26. junij
JOŽEFMARIJA ESCRIVA DE BALAGUER

6.  oktobra  2002  je  bil  razglašen  za  svetnika  španski
duhovnik Josemaria Escriva, ustanovitelj  gibanja Opus
Dei (Božje delo), z namenom, da bi kristjani spoznali,
kako se morajo posvetiti vsak v svojem poklicu. Rodil se
je  9.  januarja  1902  v  mestu  Barbastro  v  Aragoniji.
Najprej  je  študiral  pravo  in  dosegel  doktorat.  Mladi
doktor prava je začutil Božji klic, zato je pri triindvajsetih
postal duhovnik. Prvo službo je opravljal v predmestju
španske  prestolnice.  Okoli  sebe  je  začel  zbirati  ljudi
različnih poklicev in stopenj izobrazbe. Pogovarjal se j z
njimi  o  Bogu,  o  duhovnem  življenju,  o  našem
krščanskem poklicu. Leto kasneje je že ustanovil družbo,
ki je dobila ime Opus Dei. Njen namen je bil pomagati
ljudem različnih socialnih slojev, da bi v sebi izoblikovali
čim  popolnejšo  krčansko  podobo  –  svetost  –  v
izvrševanju  svojega  poklicnega  dela.  Duhovnost  te
družbe  je  strogo  laična:  od  vseh  članov  duhovniki
zavzemajo le  dva odstotka.  Od svojih članov zahteva
edino to, da se trudijo svoje življenje oblikovati po idealih
evangelija.  Življenje  ustanovitelja  je  nepričakovano
ugasnilo 26. junija 1975 v Rimu. 
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